
SELEBARAN PEMASARAN 
PROFESIONAL



Selebaran Pemasaran Profesional

Kepada para Perwakilan Independen kami yang terhormat,

QNET bangga telah menciptakan lingkungan dimana  
Anda bisa mewujudkan target pribadi dan keuangan Anda. 
Untuk mewujudkannya, setiap orang harus berkomitmen 

untuk selalu bersikap dengan standar etika, rasa hormat dan 
profesionalisme tertinggi. Pastikan bahwa Anda senantiasa 
mematuhi Kode Etik QNET; Kode Etik tersebut Anda dapat 

temukan di situs web QNET www.qnet.net dan  
di Kantor Virtual Anda. 

Brosur ini mencantumkan beberapa panduan pemasaran 
profesional untuk Anda terapkan dalam aktivitas bisnis 
keseharian Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan terkait  

dengan pemasaran profesional, silakan hubungi  
Departemen Kepatuhan Jaringan (Network Compliance 

Department) di ncd@qnet.net.

Siap melayani,
QNET 



PANDUAN PEMASARAN PROFESIONAL

❖ Praktik yang Dilarang 
Para Perwakilan Independen dimohon tidak menerapkan praktek berjualan 
yang palsu, menyesatkan, menipu atau tidak adil dalam penjualan. Perwakilan 
Independen juga membantu dan mengawasi Downline  tidak melakukannya.

❖ Penjelasan dan Demonstrasi 
Perwakilan Independen harus melakukan presentasi dan demonstrasi yang akurat, 
dan menggunakan bahan-bahan yang telah disetujui oleh perusahaan.

❖ Janji Lisan
Perwakilan Independen dilarang membuat pernyataan lisan atau lainnya kecuali 
sesuai dengan bahan perusahaan.

❖ Literatur
Perwakilan Independen dimohon menggunakan literatur promosi dan iklan akurat. 
Cantumkan nama, alamat, gelar, nomor telepon, dan IR ID (Nomor Identifikasi 
Perwakilan Independen).  

❖ Perbandingan dan Kritik 
Perwakilan Independen dimohon tidak membuat perbandingan yang cenderung 
menyesatkan dan melawan prinsip-prinsip persaingan yang adil. Pilih poin hak 
perbandingan untuk membuat dan tidak mengambil keuntungan yang tidak adil 
atau merendahkan pihak lain atau produk mereka.

❖ Pendapatan dan Perolehan
Bisnis QNET bukan seperti skema untuk menjadi kaya secara instan.

Tidak ada jaminan atau janji bahwa Anda akan meraih tingkat pendapatan tertentu. 
Hal tersebut akan berbeda pada setiap individu karena berhubungan dengan usaha 
pribadi seseorang, ketekunan, dedikasi, motivasi, dan keterampilan pribadi. Pahami 
hal ini dan hindari kekecewaan saat Anda menciptakan budaya kerja yang solid 
dalam organisasi Anda.

❖ Penegakan Kode Etik 
Perwakilan Independen harus mematuhi Kode Etik dan panduan pemasaran 
professional QNET. Mohon baca secara keseluruhan dan pahami karena setiap  
poin ada konsekuensinya.



❖  bersikap jujur dan adil di semua transaksi saya  
dengan QNET;

❖  melakukan semua aktivitas professional saya dengan 
cara yang akan meningkatkan reputasi saya dan reputasi 
positif yang telah dibangun oleh QNET;

❖  berfokus menjual produk-produk perusahaan dan bukan 
hanya pada skema kompensasi;

❖  mempresentasikan skema kompensasi dengan akurat dan 
jujur, secara jelas menggambarkan tingkat usaha yang 
dibutuhkan untuk mencapai sukses;

❖  hanya mempresentasikan kemungkinan pendapatan  
yang realistis, yang berkaitan dengan usaha yang  
telah dilakukan. 

❖  tidak mempromosikan QNET sebagai skema untuk 
menjadi kaya secara instan;

❖  menjelaskan QNET sebagai bisnis dan bukan  
sebagai investasi;

❖  mengampanyekan bahwa menjadi Perwakilan Independan 
sebagai pihak yang menjalankan bisnis dan bukan 
karyawan perusahaan, dan tidak mengampanyekan 
apapun yang saya tahu bahwa hal itu palsu dan 
menyesatkan;

❖  memastikan akurasi informasi produk yang disediakan, 
dan hanya mempromosikan apa yang telah diterbitkan 
dalam materi pemasaran resmi perusahaan;

❖  memungkinkan Downline saya untuk melakukan semua 
transaksi sendiri;

❖  berusaha keras untuk memberikan downline saya 
kepemimpinan dan pelayanan terbaik;

❖  menjawab pertanyaan-pertanyaan dan permintaan dari 
prospek dan downline dengan adil dan jujur;

❖  mensponsori/merujuk hanya pada orang yang saya  
telah kembangkan sebagai Downline saya dan/atau 
prospek bisnis;

❖  tidak membuat atau mempromosikan situs yang 
tidak disetujui oleh QNET, yang akan mencoreng citra 
perusahaan dan perusahaan yang terkait;

❖  selalu mendorong prospek yang dikembangkan oleh 
perujuk awal mereka untuk disponsori oleh mereka juga;

❖  tidak membujuk Downline di luar Garis Sponsor saya untuk 
bergabung ke organisasi saya;

❖  selalu mengingatkan diri untuk merefleksikan hanya 
standar integritas tertinggi dan tanggung jawab karena 
saya menyadari bahwa tindakan saya sebagai Perwakilan 
Independen dengan QNET memiliki efek jangka panjang;

❖  menyadari bahwa QNET adalah kesempatan di bidang 
Network Marketing dimana pendapatan saya bergantung 
pada bagaimana saya memasarkan dan kepemimpinan 
saya serta usaha saya pribadi;

❖  memperlakukan semua prospek, downline, dan yang pihak 
yang terkait dengan hormat dan sopan santun professional;

❖  tidak salah mendeskripsikan bisnis QNET dengan  
cara apapun;

❖  bersikap adil dan hanya kepada Downline saya, dan tidak 
terlibat dalam praktek-praktek yang mungkin merugikan diri 
sendiri, organisasi saya, perusahaan, dan/atau industri.”

SAYA BERKOMITMEN PADA KESUKSESAN SAYA.

Nama   ...........................................................................................................................

No. ID IR   ....................................................................................................................

Tanda tangan   .........................................................................................................

Tanggal   .......................................................................................................................

Ikrar Komitmen bagi Kesuksesan Saya
“Praktik bisnis yang baik dimulai dari SAYA, sang Pemimpin. 

Sebagai Perwakilan Independen QNET, saya akan…

Tersedia secara eksklusif dari QNET 


